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Jedná se jen o výběr z nabídek a poptávek,  

kompletní databázi najdete zde  

(nebo jděte na http://een.ec.europa.eu - v pravé horní části „Partnering opportunities“). 

 

BRDE20200915001 

Německý výrobce zemědělských strojů hledá subdodavatele, který nabízí řezání plamenem (laserem a 

plazmou) pro ocelové materiály o tloušťce do 60 mm.  

 

BRLU20200803001 

Lucemburský prodejce čaje a bylinných nálevů hledá dodavatele čajového příslušenství, jako jsou šálky, 

hrnky nebo konvičky, pro privátní značku.  

 

BRUK20200922001 

Britský distributor ekologických předmětů pro domácnost hledá nové dodavatele, například utěrky, hadříky, 

kartáče a toaletní papír.  

 

BRRO20200930001 

Rumunská IT firma hledá partnera, který by pomohl při realizaci projektu – medicínské zobrazování.  

 

BRFR20200720001 

Francouzská firma hledá nové dodavatele náhradních dílů pro užitková průmyslová vozidla.  

 

BRUA20200928001 

Ukrajinská firma hledá výrobce zajímavých deskových her, které by pod licencí mohla vyrábět.  

 

BRPL20201009001 

Polský obchodník hledá nové dodavatele náhradních dílů a příslušenství pro automotive.  

Zahraniční nabídky a 

poptávky 10/2020 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?orgaId=CZ00119
http://een.ec.europa.eu/
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/97752e94-bae1-4987-91a6-429dd8f5776a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/828f8b93-17b8-4616-95dc-26c258467ff5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b2d01d1f-9d30-43fe-afd5-f91ca9a5acd7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f5468b9d-4d8f-4b37-8f62-033de4b067ed
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4dca421c-31b1-44ea-a0d5-2f4e625f8062
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2e1ec872-0502-4ce3-9d32-3fbf04850c80
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5434ce95-8f57-4515-b1df-477eeae43488
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BRDE20201005001 

Německá firma hledá výrobce kovových částí filtrů dle specifikace.  

 

BRDE20200916001 

Německý obchodní zástupce nabízí své služby firmám, které vyrábějí pro kosmický průmysl. 

 

BRPL20200708001 

Polská firma zabývající se mikropunkturou hledá dodavatele urychlujícího séra pro léčbu poraněné nebo 

zjizvené pokožky. Důležité je, aby sérum bylo z přírodních látek.  

 

BRSI20200804001 

Slovinský vývojář inovativního přístroje na broušení řetězových pil hledá partnera – výrobce přístrojů pro 

vstřikování plastů nebo hliníku – který by tento inovativní přístroj vyráběl.  

 

BRES20200512001 

Španělská firma nabízí služby agenta nebo distributora partnerům, kteří se zabývají a mají inovativní 

výrobky v oblasti sběr a zpracování odpadu.  

 

BRDE20200924001 

Německý vydavatel on-line her nabízí herním vývojářům prostor pro komercializaci pod licenční smlouvou.  

 

BRPL20201009003 

Polský výrobce prefabrikovaných dřevěných domů hledá dodavatele materiálu. Jedná se především o desky 

a spoje z borovice, borovicová kulatina, dřevěné podlahy, střešní šindele, vlněnou izolaci střechy a kovové 

sítě proto hlodavcům.  

 

BRME20201001001 

Firma z Černé Hory nabízí obchodní zastoupení výrobcům uměleckých potřeb, jako jsou rámy, štětce, barvy, 

plátna, oleje a další.  

 

BRNL20200918001 

Nizozemský obchodní dům hledá partnera, který by nabídl udržitelné řešení, co se týká zpětného odběru 

plastů od nápojů.  

 

BRPT20200924001 

Portugalská firma hledá výrobce počítačů, který je schopen dodat mini notebooky a počítače za 

nízkonákladové ceny.  

 

BRDE20200821001 

Německý obchodní zprostředkovatel nabízí své služby dodavatelům do automotive, OEM, TIER 1 a 2.  

 

BRPL20200916001 

Polský distributor a dovozce zdravých potravin, kávy a čistících prostředků hledá nové dodavatele, které by 

zastupoval na polském trhu.  

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c7f80372-c9fa-483d-a693-52a534821525
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4a606a20-63f4-44cf-b488-7a113140ca24
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cfe5d861-c939-456f-b22f-841d5ab70225
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4952c5fd-1a4b-4957-ba50-85416d0c6d15
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cb67d800-7188-413a-9e8c-98aa8408386e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/25e03829-6288-449f-9cd3-9953a1e18d4a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/57527666-6ad5-45a7-aa1a-ad30b606489c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/27ba6408-898e-4891-bda7-b0524987fadc
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e0d33350-8fc5-429e-9d6f-bc1f5d3a26bf
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6b672eba-8fca-436d-8ea1-c99cda4a04d0
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e54231cf-be5f-47e2-81ca-d77ca7febedd
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f9549af5-670f-43d1-88ab-d9524881cb2b
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BRPL20200929001 

Polská firma hledá výrobce nebo dodavatele malin nebo sušených zbytků po výrobě malinové šťávy.  

 

BRTR20200907001 

Turecká firma vyrábějící z nerezové oceli hledá dodavatele pásové oceli bez ohledu na stupeň.  

 

BRES20200917001 

Španělský obchodník s oděvy hledá dodavatele zboží pro mladé v nadměrných velikostech.  

 

BRMT20200825001 

Maltézský distributor hledá nové výrobky v oblasti farmacie a zdravotnických přístrojů.  

 

 

 

 

Kontaktní adresy a bližší informace k nabídkám a poptávkám lze zdarma získat u Ing. Evy Hrubešové na 

eva.hrubesova@crr.cz nebo 225 855 312. 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/85ad1e37-6788-419b-a3c0-da02d60aa848
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c8fa069a-c6c4-45ee-aeb2-fb1f9357dc17
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5e99ee65-9ee6-465f-8e25-fc7c1d668b10
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8e44d631-22dc-4e89-bddf-ffa1fd2af715
mailto:eva.hrubesova@crr.cz

